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De gelovige sterft met Christus
“Indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven” 2 Tim 2:11
“Indien gij met Christus afgestorven zijt” Kol 2:20
● “Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God” Kol 3:3
● “Met Christus ben ik gekruisigd” Gal 2:20
●
●

De “ene doop” van Ef 4:4-6:
- Bevolen (Matt 28:19; Mark 16:15-16)
- Tot vergeving van zonden (Hand 10:47-48; 2:38)
- Gedaan in geloof in Christus' bloed (geloof en gehoorzaamheid Hand 8:36-37;
Rom 6:17; Hand 2:38; Jac 2:14-26)
- Onderdompeling in water (Hand 8:36-38)
- Het antwoord van de gelovige op het evangelie (Hand 2:38; 8:5,12; Mark
16:16)

Geestelijk
dood

De doop is het punt wanneer iemand wordt gerechtvaardigd door het geloof - Gal 3:26-27
In de doop worden wij behouden door het geloof in het werk van Christus - Kol 2:12
● De doop redt ons door het geloof en door de opstanding van Christus - 1 Petr 3:21
● Net zoals er maar één evangelie is, is er maar één doop - Ef 4:4-6
●
●

Gelovigen worden ondergedompeld 'om vergeving van zonden' te ontvangen - Hand 2:38
Onderdompeling is inbegrepen in het prediken van het evangelie - Hand 8:5,12
● Onderdompeling is inbegrepen in het prediken van Jezus - Hand 8:35-39
● Onderdompeling is het punt wanneer God iemand tot Zijn gemeente voegt - Hand 2:47
● Onderdompeling is het punt waar onze zonden worden afgewassen - Hand 22:16; Tit 3:5
●
●

“En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade” Ef 1:7

Wedergeboren
“Gedoopt IN Christus” Gal 3:26-27
“Gedoopt IN Zijn dood” Rom 6:2-11,22-23

“gij waart dood door uw
overtredingen en zonden” Ef 2:1

“Zo is dan wie in Christus is
een nieuwe schepping”
2 Kor 5:17, Joh 3:5

“Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt
gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door
de Geest van onze God” 1 Kor 6:11
“Jezus, die zelf onze
zonden in zijn lichaam op
het hout gebracht heeft,
opdat wij, aan de zonden
afgestorven, voor de
gerechtigheid zouden leven;
en door zijn striemen zijt gij
genezen” 1 Petr 3:21

Begraven met Christus

“Hij heeft ons gered door het bad der wedergeboorte
en der vernieuwing door de Heilige Geest” Tit 3:5

Begraven met Hem door de doop
in de dood – Rom 6:4; Kol 2:12

Verenigd met Christus in Zijn dood Rom 6:4-5

Gerechtvaardigd
(straf van zonde verwijderd)
Rom 5:1,9

Geheiligd
(zonde weggedaan)
Hebr 10:10

“Dit weten wij immers,
dat onze oude mens
medegekruisigd is, opdat
aan het lichaam der
zonde zijn kracht zou
ontnomen worden en wij
niet langer slaven der
zonde zouden zijn” Rom
6:6

